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badagoen ontxoa bultzatu eta indartu daigun, 
txarkeria zelan ezabatuz lar arduratu barik. 
 
Egin gaizuz zure hitza entzuteko gauza, 
ontasunaren aztarnak ikusteko gauza, 
eroapenez lan egiteko gauza, 
zeure seme-alabatasunean bizi izateko gauza. 
 
Jesukristo gure Jaunaren bitartez. —Amen. 
 
 
† Bedeinka gaizala Jainko ahalguztidunak: Aitak 
eta Semeak eta Espiritu santuak. 
—Amen. 
 
† Goazen Jaunaren bakean. 
—Eskerrak Jainkoari. 
 
 

Jesus, munduko argia; 
Jesus, zinezko egia; 
Jesus, betiko bizia. 
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PARKATU GURE ZORRAK 
GEUK ERE GURE ZORDUNEI 
PARKATZEN DEUTSEGUN EZKERO 
ETA EZ GU TENTALDIRA EROAN 
BAINA ATARA GAGIZUZ GATXETIK. 

 
 
(Gurejauna altara gainean jarri daiteke. Agurtu ondoren —
belauna okertuz edo burua makurtuz—, esan): 

 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: EMOIGUZU BAKEA. 
 
 
(Hostia bat eliztarrei erakutsiz, esan:) 
 
 

—Hona hemen Jaungoikoaren Bildotsa, hona 
munduko pekatua kentzen dauana: zorion-
tsuak Jaunaren mahaira deituak. 

 
* Jauna, ni ez naz inor zu nire etxean sartzeko, 

baina esaizu hitz bat eta osatuko naz. 
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Otoitz egiteko isilunea 

 
Ontasunaren eta errukiaren Jaungoikoa. Bizi-
iturri eta garbitzeko tresna dan uraren bitartez 
gu pekatutik garbitzea eta betiko bizitzaren do-
haina guri emotea gura izan zenduan. 
 
Bedeinkatu † egizu ur hau, Jauna, zure babesa-
ren ezaugarri izan daiten, Zuri eskeinitako egun 
honetan. 
 
Ur honen bitartez, barriztau egizu gugan zure 
graziaren iturri bizia, eta askatu gaizuz gatx 
guztietatik, bihotz garbiz bizi izan gaitezan beti 
eta zure salbamena duintasunez hartu daigun. 
Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez. 
Amen. 
 
Gidariak hisopoa hartuko dau eta bere burua zipriztindu on-
doren, Batzar guztia zipriztinduko dau. Bien bitartean abesti 
egoki bat abestuko da. 

 
Bateoko urtean, Jauna, gaituzu 

pekaturako hil ta zeuretzat biztu. 
 
(edo) 

 
HARTUKO DOGU URA POZIK 
OSASUNAREN ITURRITIK. 
Aintzarako 
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(Ondoren DIRU-BATZEA, egin daiteke) 
 

Oharra 
 
Bada konpromiso bat gure beharrizanei erantzutea, 
eta gure inguruko behartsuei laguntzea. Horren 
ezaugarri dogu orain egiten dogun diru-batzea: be-
hartsuaren ondoan gagozela adierazten dogu. Hau 
Jesusengandik beragandik ikasi dogu. 

 
 
ESKARIAK 
 
† Jaunaren bateoan Jainkoak aukeratuak garala 
aurkitu dogu, eta eginkizun eder bat emoten 
deuskula: Osakuntza eta Deabruak uxatzea. Jo 
daigun otoitzera, hori gogoan: 
 
—Elizearen alde: Bere iragarpena proposamena 

izan daiten eta ez goitik-beherako ezarketea, 
eta, behartsuekaz bat eginda, danentzakoa 
dan Jainkoaren guraria bete daian, eskatu 
deiogun Jaunari. 

 
—Nortasun bila edo euren burua ezagutu nahian 

dabizenen alde: Jesusek aurkitu eban Batea-
tzailearen antzeko dei-egileak aurkitu daiezan 
eta heldu daitezan nora-ezean dabizenen-
tzako eredu eta maisu izatera, eskatu deiogun 
Jaunari. 
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Emon Jaunari, jainkozko izakiok,  
emon Jaunari ospe eta indar, 
emon Jaunari bere izenaren ospea.  
Ahuspeztu Jaunaren aurrean, 
Bera santutasunez agertzean. R/. 
 
Jaunaren ahotsa ur gainean,  
Jauna ur handien gainean. 
Jaunaren ahotsa indartsu,  
Jaunaren ahotsa dirdaitsu. R/. 
 
Jainko ospetsuak trumoia jo dau,  
Haren tenpluan danek oihuka dinoe: Gora!  
Uholdearen gainetik dago Jauna jesarrita,  
tronuan jesarri da Jauna betiko errege. R/. 

 
 

HITZAREN LITURGIA 
 

Erakutsi egin behar deusku Jainkoak zenbat 
maite gaituan? Ez ete gara geu, gure txikikerie-
tatik urten eta Jainkoak emoten deuskuzan era-
kutsietan murgildu behar dogunak maitasun ho-
rretatik dastatzeko? Ea laguntzen deuskuen ira-
kurgaiok. 
 
Ohaarra 
Hona Isaiasek emoten duskun Jainkoaren morroi-irudia: Jain-
koaren seme-alaba lez, hementxe aurkitu geike gure zere-
gina eta zeregin hori beteteko erea: Espirituaren bultzadeak 
garoaz, eta ez inor baztertzera, Jainkoaren erreinuko ezau-
garriak zabaltzera baino. 
 
Isaias Profetearen liburutik   (Is 42, 1_4. 6_7) 
 Hauxe dino Jaunak: 
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† Aitaren eta Semearen eta Espiritu santuaren 
izenean. 
—Amen. 
 

† Senideok: Gabon-jaiak burutuz, urtean zeha-
rreko domekei ekiteko, Liturgiak Jaunaren BA-
TEOA proposatzen deusku, bateoa zer-edo-ze-
rren hasierea edo zertan-hartan oina jartea ba-
litz lez. Eta ikusiko dogu zertan, gogoz ospatzen 
badogu eta gure Bateoaren barri eta ardurea 
hartzen badogu. 
 Buru-belarri sartu gaitezan sinismenaren os-
pakuntza honetan Jainkoaren esanetara jarteko 
asmotan eta gogo beroagaz. Ondo etorri. 
 
Sarrera-abestia 
 

Jainko gizon eginari, 
agur, ospe, onespena; 
Jesukristo erregeri 
esker, otoitz, maitasuna (bir). 

 
Damu-otoitza (Ihinztatzeko ura behar da) 
 
 (Gidariak:) 

Dei egin deiogun, anai-arrebok, Jaungoiko Ai-
tari, ur hau bedeinkatu dagian. Gure bateoaren 
gomutaz isuriko da gure gainera. Eskatu deio-
gun Jaunari barriztatu gaizala barrutik, hartu 
dogun Espirituari zintzoak izan gakiozan. 
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Jaunartzerako abestia 
 

Jauna dot Artzain, ez dot izango nik goserik; 
hark emongo deust zer-jan onik. 

 
1 Neu naz zerurik lurrera jatsi dan ogia 
 Aitak danori eskeinia. 
 
2 Nire gorputza egiz dozue janaria 
 ta nire odola edaria. 
 
3 Ogi hau jaten dauana beti da biziko, 
 hilterik ez dau ikusiko. 

 
(Gurejauna gorde ondoren, isilunetxo bat egin daiteke, eta 
oharrak eginez —balegoz— otoitza esanez amaitu). 
 
 

OTOITZA 
 
Jainko Jauna, Aita/Ama onbera, eskerrik asko 
zeure berbeaz argitzen gaituzulako, 
zeure ogiaz elikatu eta asetzen gaituzulako, 
gugan uste ona dozula erakusten deuskuzulako. 
 
Helduko ete gara ulertzera eta onartzera 
guretzat dozun eginkizun handi hori? 
Historiak berak dinosku 
 ez garala gaur arte gauza izan 
eta geure buruak zikindu baino ez doguzela egin 
gogorkeria, zemaia eta ahaldunkeria erabiliz. 
 
Zeure Espirituaren haizetan erabil gaizuz, Jauna, 
eta ez eiguzu gure burugabekerietan jausten itzi 
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 Goretsi daigun guztion Egile eta Aita/Ama 
dogun Jainkoa: 
 

Jauna, gure Jainkoa:  BEDEINKATUA ZU 
Zeru-lurren egile:  BEDEINKATUA ZU. 
Guztien Salbatzaile:  BEDEINKATUA ZU. 
Gure Jabe zara-ta:  BEDEINKATUA ZU. 
 
Jesus, Jainko-Semea: BEDEINKATUA ZU. 
Guregatik hil zara:  BEDEINKATUA ZU. 
Aitak biztu zaitu-ta: BEDEINKATUA ZU. 
Gure artean zagoz:  BEDEINKATUA ZU. 
 
Espiritu Santua:   BEDEINKATUA ZU. 
Bizien bizigarri:   BEDEINKATUA ZU. 
Poz-emoile bikaina:  BEDEINKATUA ZU. 
Negarretan pozgarri: BEDEINKATUA ZU. 
 
 

Egin daigun otoitz Jesus gure Jaunak egiten 
eban lez: horretarako salmoak erabiliz: 

 

(otoitz hau jesarrita egin daiteke) 
 

Sal 28, 1_2. 3ac_4. 3b eta 9c_10 
 
R/. Bere herria bedeinkatuko dau  bakea emonez Jaunak. 
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—Euren burua salbatu nahian dabizen hainbeste 
eta hainbeste sinistun kristauren alde: izan 
daien uste on Jainkoagan, somatu daien Espi-
rituaren igurtzia, eta Jainko esperientzia sa-
kon baten barri izan daien, eskatu deiogun 
Jaunari. 

 
—Gaixo, espetxeratu eta erbesteratu, bazterre-

ratu edo desbideratuak izanik bizi diranen 
alde: benetako su-gar bihurtu daitezan ama-
tatu hainean dagozan bateatu askoren biho-
tzetan, eskatu deiogun Jaunari. 

 
—Eukaristiaren mahaia inguratzen dogunok Jesus 

Jaunagan hartu daigun eredu, geure eremue-
tatik urten eta ingurukoen bihotzak osatu eta 
diru-zalekeriak ezarri deuskuzan deabruak 
uxatu daiguzan, eskatu deiogun Jaunari. 

 
† Gure otoitzak Jesus Jaunak irakatsitakoan 
indar hartu daian, esan daigun gogotsu, Jesusek 
berak irakatsitako otoitza: 
 

GURE AITA ZERUETAN ZARANA, 
SANTU IZAN BEDI ZURE IZENA, 
ETOR BEDI ZURE ERREINUA, 
EGIN BEDI ZURE NAHIA 
ZERUAN BEZELA LURREAN ERE. 
EMOIGUZU GAUR EGUN HONETAKO OGIA, 
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«Hona nire zerbitzaria, Nik eusten deutsodana,  
nire aukeratua, atsegin dodana. 
Honegan ipini dot neure espiritua: 
zuzenbidea ekarriko deutse herriei. 
Ez dau oihu egingo, ez ahotsa goratuko, 
ez dau kaleetan entzunazoko bere berbea. 
Kanabera arrakaldua ez dau hausiko, 
Ozta-oztaz biztuta dagoan argi-metxea ez dau amatauko. 
Zuzenbidea ekarriko dau leialki; 
ez dau etsiko, ez da hausiko, 
zuzenbidea lurrean ezarri arte; 
uharteak haren irakaspenen zain dagoz. 
Nik, Jaun honek, salbamen-ekintzarako dei egin deutsut,  
eta eskutik heldu; 
Neuk eratu zaitut eta izendatu  
herriarentzat itun  
eta nazinoentzat argi izateko,  
itsuen begiak zabaldu dagizuzan, 
giltzapetuak espetxetik 
eta ilunpetan bizi diranak kartzelatik atara dagizuzan». 
 

Jaunak esana 

 
Bigarren irakurgaia 
Nor da Jainkoak aintzat hartu eta maite dauana, Jainkoari 
(gizakion hizkeraz) atsegin emoten deustona: erlijio-beteki-
zunetan dabilana ala bizitza zintzoa daroana? Pedroren ber-
botan aurkituko dogu erantzuna. 
 
Apostoluen Eginak liburutik   (Eg 10, 34_38) 
 
 Egun hareetan honan berba egin eban Pedrok: «Orain 
jabetzen naz benetan Jainkoak ez dauala bereizkeriarik egi-
ten, begirunea deutsana eta Beraren guraria egiten dauana 
onartzen dauala baino, edozein herritakoa dala ere. Harek 
bere berbea bialdu eutsen israeldarrei, guztien Jauna dan 
Jesu Kristoren bidez bakearen Barriona iragarriz. Badakizue 
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zer jazo zan, Galileatik hasi eta Judea osoan, Joanek iragarri 
eban bateoaren ondoren: Nazareteko Jesusena, hain zuzen 
ere: Jainkoak Espiritu Santuaren indarraz igurtzi eban, eta 
Harek on egiten eta deabruak hartutako guztiak osatzen igaro 
eban bere bizitza, Jainkoa beragaz eban-eta». 

Jaunak esana 

 
 
Ebanjelioa 
Jesusegaz, ebanjelariaren esanetan, aldi barriak hasten dira: 
harek ez gaitu zemaipean hartuko Espirituaren sugarretan 
baino, Jainkoagaz adiskideturik. Egin deiogun harrerea Ale-
luia abestuz, zutunik. 
 

ALELUIA! ALELUIA! ALELUIA! 

 
Jesu Kristoren Ebanjelioa San Markosen libu-
rutik   (Mk 1,7_11) 
  
 Aldi haretan, honan iragarten eban Joan Ba-
teatzaileak: «Nire ondoren dator ni baino ahal-
tsuagoa dana, eta ni ez naz inor makurtu eta 
haren oinetakoen lokarriak askatzeko ere. Nik 
urez bateatu zaituet; Harek, ostera, Espiritu 
Santuaz bateatuko zaitue». 
 Egun hareetan, Galileako Nazaretetik etorri 
zan Jesus, eta Joanek Jordanen bateatu eban. 
Eta berehala, uretatik urteterakoan, zerua urra-
tzen ikusi eban Jesusek, eta Espiritu Santua uso-
irudian bere gainera jaisten. Eta berba hau eto-
rri zan zerutik: «Zeu zara nire Semea, nire mai-
tea; Zeu zaitut atsegin». 

Jaunak esana 


